
 

Algemene vergaderingen van Elia Group op 17 mei

De gewone algemene vergadering heeft de financiële resultaten van het boekjaar 2021 en de
uitkering van een bruto-dividend van € 1,75 per aandeel goedgekeurd. Twee nieuwe bestuurders
werden benoemd: Laurence de l’Escaille vervangt Jane Murphy en Pascale Van Damme
vervangt Saskia Van Uffelen. De buitengewone algemene vergadering heeft beslist om de
statuten van Elia Group te wijzigen om de raad van bestuur te machtigen om het toegestane
kapitaal van Elia Group te verhogen met een maximumbedrag van € 600.000.000. Dit biedt Elia
Group de nodige flexibiliteit om snel in te spelen op haar kapitaalbehoeften gelet op toekomstige
investeringsnoden.

 

Lees het persbericht
 

 

Elia Group in de regenboogkleuren
 

17 mei is ook de internationale dag tegen
Homofobie, Transfobie en Bifobie. Onze
kantoren en ons logo kregen een regenboog
make-over en de directie en de leden van de
Raad van Bestuur van Elia Group droegen
allemaal een speldje met de regenboogvlag.
Als bedrijf zet Elia Group sterk in op diversiteit
en inclusie, deze waarden maken deel uit van
ons ActNow programma. 

 

We promoten diverse en inclusieve werkplekken en willen dat iedereen zich welkom voelt op het
werk. Onze medewerkers zijn een afspiegeling van de maatschappij waarvoor we ons inzetten.

 

Bekijk de video
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kwartaal van 2022. Belangrijkste punten zijn
de uitbreiding van de internationale activiteiten
van Elia Group met WindGrid. Het
investeringsplan in België en Duitsland zit op
schema. De openbare raadpleging over de
tariefmethodologie 2024-2027 voor Elia
Transmission Belgium (ETB) is lopende.

 

Chris Peeters is verkozen tot Manager van het Jaar 2021 door het financieel-economisch
magazine Trends. De financiële vooruitzichten voor 2022 zijn bevestigd.

Lees het persbericht
 

Elia gastspreker tijdens Belgische economische missie VK 
 

Elia nam deel aan de Belgische Economische
Missie naar het Verenigd Koninkrijk. Het was
de eerste missie sinds het begin van de
COVID-19-pandemie en het vertrek van het
VK uit de Europese Unie. Met als thema 'De
Noordzee als powerhub' besprak Chris
Peeters de kansen die voor België en het VK
op zee liggen: 

 

“Het is duidelijk dat de decarbonisatie van onze samenleving niet zal lukken zonder een stevige
uitbreiding van offshore wind en de aanleg van extra interconnectoren. Dat kan enkel lukken met
intensieve samenwerking tussen landen en bedrijven.”
               
               
North Sea Summit in teken van offshore samenwerking 

 

De regeringsleiders en energieministers van
Denemarken, Duitsland, Nederland en België
hebben elkaar ontmoet tijdens de North Sea
Summit in het Deense Esbjerg. Ze
onderstreepten er het belang van offshore
ontwikkelingen en maakten afspraken over
toekomstige samenwerking.

 

Zowel Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie en Kadri Simson, de
Europese commissaris voor Energie woonden de top bij. Elia Group CEO Chris Peeters nam
deel aan een panelgesprek. Hij benadrukte de belangrijke rol van off- en onshore
interconnectoren en samenwerkingen tussen landen, bedrijven en TSO’s.

 

Financiële vooruitzichten 2022 bevestigd
 

Op woensdag 18 mei heeft Elia Group haar
kwartaalrapport gepubliceerd voor het eerste
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De twee grote elektrische boilers voor het
Power-to-Heat (P2H) project tussen
Hamburger Energiewerke en 50Hertz zijn
succesvol geïnstalleerd. Eind dit jaar moet het
P2H-systeem ongeveer 27.000
appartementen voorzien van groene
stadsverwarming. Het systeem zet elektriciteit
om in warmte wanneer er veel windenergie
beschikbaar is en congesties op het net
dreigen. 50Hertz financiert de 80 MW-centrale
met 31,5 miljoen euro. 

 

Lees meer
 

OFFSHORE NEWS

 

        Koning van Zweden bezoekt hoofdkwartier
50Hertz

Koning Carl XVI Gustaf van Zweden bezocht het Netzquartier
in het kader van de Royal Technology Mission 2022. Voor
50Hertz is dit een mooie erkenning van de goede
samenwerking met tal van Zweedse partners. Offshore wind
speelt een sleutelrol in de shift naar een klimaatneutrale
samenleving.

 

De verdere uitbouw van offshore wind in de Noordzee en de Baltische Zee is absoluut
noodzakelijk om de klimaatdoelstellingen te halen.        Europese samenwerking is hiervoor van
cruciaal belang.

 

INNOVATION NEWS

 

Drie finalisten van OIC zijn bekend

Sentrisense (Polen), LiveEO (Duitsland) en Octave (België) zijn
de drie finalisten van de Open Innovation Challenge 2022. De
winnaar wordt gekozen op vrijdag 10 juni in Brussel. Het
centrale thema dit jaar is duurzaamheid. De wedstrijd richt zich
tot start-ups die de Elia Group kunnen helpen bij de actuele
uitdaging waar het bedrijf voor staat.

 

De OIC wil innovatie stimuleren en versnellen richting een koolstofneutrale samenleving. Er zijn
nog enkele plaatsen beschikbaar voor de finale op 10 juni om 10h30 in Brussel (The Square).
Wie interesse heeft kan zich hier aanmelden.

 

Belangrijke stap in het P2H-project Wedel
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Harchies liggen in de buurt van deze lijn en zijn een trekpleister
voor heel wat vogels.

 

Dankzij de bebakening is de kans dat ze tegen de lijn vliegen veel kleiner. In totaal plaatst Elia
300 spiraalvormige vogelbakens, 11 rode en witte bebakeningsbollen en 3 lichtbakens, op de
twee masten aan weerszijden van de autosnelweg E42.

 

Lees meer

 

Bekijk de video

 

EGI NEWS

 

Hexicon en EGI bundelen hun expertise om
drijvende windtransmissieverbindingen te
optimaliseren

Hexicon en Elia Grid International (EGI) bundelen de krachten
om de windenergie van Floating Offshore Windfarms (FOW) te
verbinden met het onshore net, en dat op wereldschaal.

 

De twee bedrijven zullen concepten en projecten ontwikkelen om grootschalige drijvende
offshore windparken te integreren in de onshore elektriciteitssystemen. De samenwerking zal vijf
jaar duren en focust op het leveren van geavanceerde expertise tijdens zowel de pre-
ontwikkelingsfase als de ontwikkelingsfase van de projecten.        

 

Lees meer

 

 

 

 

SUSTAINABILITY NEWS

 

Nieuwe vogelbebakening tussen Harchies en
Quevaucamps

De 150 kV luchtlijn tussen het hoogspanningsstation in Beloeul
(Quevaucamps) en de bestaande mast in Bernissart (Harchies)
wordt voorzien van vogelbebakening. De moerassen van
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Uitschrijven van deze lijst of voorkeuren updaten

 

Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om u de nieuwsbrieven en communicaties van Elia te sturen. U kunt op elk moment gebruik maken van de
afmeldlink onderaan de nieuwsbrief en in onze communicaties. Meer informatie over de verwerking van uw persoonlijke gegevens is beschikbaar in
ons privacybeleid.
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